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Εισαγωγή

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού  συστήματος απαντώνται συχνά κυρίως

σε βρέφη και μικρά παιδιά. Η εντόπιση της λοίμωξης, τις περισσότερες φορές,

είναι εξαιρετικά δύσκολη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συχνά οι όροι

«λοίμωξη των ουροφόρων οδών» ή «ουρολοίμωξη» (Πάνου, 1992). Οι

λοιμώξεις των ουροφόρων οδών είναι σημαντικές, επειδή προκαλούν οξεία

νοσηρότητα με μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως την εμφάνιση υπέρτασης και

ελαττωμένης νεφρικής λειτουργίας (ΑΑΡ, 1999). Επιπλέον, τα συμπτώματα

και τα σημεία της ουρολοίμωξης είναι μη-ειδικά με αποτέλεσμα να

περιπλέκεται περισσότερο η διάγνωση ιδιαίτερα σε βρέφη. Η συλλογή ούρων

και η εφαρμογή των εξετάσεων ούρων στα παιδιά δεν είναι εύκολη και

συνεπώς δεν είναι πάντα δυνατό να επιβεβαιωθεί κατηγορηματικά η διάγνωση

(WHO, 2005; NICE, 2007).

Για τη συλλογή χρειάζεται ένα καθαρό δείγμα ούρων, αν όμως αυτό δεν

είναι δυνατό τότε είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν άλλες μη επιθετικές

μέθοδοι όπως είναι τα ειδικά σακουλάκια (U-bags)  και τολύπια συλλογής

ούρων (pads). Τα κοινά βαμβάκια, οι γάζες και οι σερβιέτες δεν πρέπει να

χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ούρων σε βρέφη και παιδιά. Όταν δεν

μπορούν να εφαρμοστούν μη επιθετικές μέθοδοι για τη συλλογή των ούρων,

τότε πρέπει να λαμβάνονται δείγματα με τη βοήθεια καθετήρα ή υπερηβικής

παρακέντησης (SPA). Πριν την υπερηβική παρακέντηση πρέπει να

τεκμηριώνεται η παρουσία ούρων στην ουροδόχο κύστη με τη βοήθεια

υπερήχων. Τέλος, σε βρέφη ή παιδιά με υψηλό κίνδυνο νόσου είναι

προτιμότερο να αρχίζει αμέσως η θεραπεία ακόμα και αν η συλλογή ούρων

είναι ανέφικτη(NICE, 2007).

Α/ Πρωτόκολλο συλλογής ούρων σε βρέφη και μικρά παιδιά

Υλικό:

●   αποστειρωμένο πακέτο με πετσέτες ή γάζες για τον καθαρισμό της περιοχή

των γεννητικών οργάνων

●   ένας αποστειρωμένος σάκος συλλογής ούρων (U-Bag)



● ένας αποστειρωμένος πλαστικός περιέκτης για την  αποθήκευση και

μεταφορά του δείγματος ούρων

Διαδικασία:

● Καθαρίζουμε σχολαστικά την περιοχή των γεννητικών οργάνων του βρέφους

ή παιδιού.

● Αφήνουμε την καθαρισμένη περιοχή να στεγνώσει στον αέρα. Αποφεύγουμε

να σκουπίσουμε για να επιταχύνουμε το στέγνωμα.

● Επικολλούμε σταθερά το σάκο συλλογής ούρων στα γεννητικά όργανα του

παιδιού.

● Αμέσως μετά την ούρηση του βρέφους στο σάκο συλλογής ούρων,

μεταφέρουμε το δείγμα στον αποστειρωμένο πλαστικό περιέκτη. Είναι

εξαιρετικά σημαντικό να αποφευχθεί η επιμόλυνση του δείγματος για το λόγο

αυτό πρέπει το δείγμα να μεταφερθεί αμέσως μόλις το βρέφος ή το παιδί

ουρήσει, χωρίς να ακουμπήσει την εσωτερική επιφάνεια του σάκου ή του

περιέκτη.

● Αναγράφουμε το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία του ασθενή πάνω στον

περιέκτη

● Διατηρούμε το δείγμα ούρων στο ψυγείο και το μεταφέρουμε στο εργαστήριο

την ίδια ημέρα

Β/ Εφαρμογή του αποστειρωμένου σάκου για τη συλλογή των ούρων

Επιμελής καθαρισμός και σχολαστικό στέγνωμα του δέρματος της

περιοχής.

Αποφεύγουμε έλαια, παιδικές πούδρες, σαπούνια και άλλα υγρά που

αφήνουν υπόλειμμα και μπορεί να επιδράσουν στη στερέωση του

αυτοκόλλητου σάκου.

Εφαρμόζουμε τον σάκο ξεκινώντας από το περίνεο και καλύπτουμε τα

γεννητικά όργανα.



Θήλυ

Βήμα 1. Ξαπλώνουμε το παιδί ανάσκελα
και πλένουμε επιμελώς κάθε πτυχή του
δέρματος στην περιοχή των γεννητικών
οργάνων. Αποφεύγουμε διαλύματα
σαπουνιού και ουσίες που μπορεί να
αφήσουν υπόλειμμα και να ελαττώσουν
την ισχύ του αυτοκόλλητου. Πλένουμε τον
πρωκτό τελευταία. Ξεπλένουμε και
στεγνώνουμε. Καθαρίζουμε όλη την
περιοχή με την αποστειρωμένη πετσέτα.
Αφήνουμε την περιοχή να στεγνώσει στον
αέρα.

Βήμα 2. Βγάζουμε  το προστατευτικό
κάλυμμα από το κάτω μισό του
αυτοκόλλητου. Είναι πιο εύκολο να
αφήσουμε το πάνω μισό καλυμμένο μέχρι
να κολλήσει σταθερά το κάτω μισό.
Βεβαιωνόμαστε ότι η περιοχή είναι
εντελώς στεγνή για τη σωστή επικόλληση
του αποστειρωμένου σάκου συλλογής των
ούρων.

Βήμα 3. Τεντώνουμε το περίνεο για να
διαχωρίσουμε τις δερματικές πτυχές και
να αποκαλύψουμε τον κόλπο.
Επικολλούμε πάντα από το περίνεο και
σταδιακά προς τα πάνω ώστε να
καλυφθούν τα γεννητικά όργανα.

Βήμα 4. Πιέζουμε σταθερά το
αυτοκόλλητο ώστε να αποφύγουμε τις
πτυχές. Ολοκληρώνουμε την εφαρμογή
του αυτοκόλλητου σάκου με τέτοιο τρόπο
ώστε να επικολληθεί γύρω από τον
κόλπο.



Άρρεν

Βήμα 1. Ξαπλώνουμε το παιδί ανάσκελα
και πλένουμε επιμελώς την περιοχή των
γεννητικών οργάνων. Αποφεύγουμε
διαλύματα σαπουνιού και ουσίες που
μπορεί να αφήσουν υπόλειμμα και να
ελαττώσουν την ισχύ του αυτοκόλλητου.
Πλένουμε πρώτα το όσχεο, έπειτα το πέος
και τελευταία τον πρωκτό. Ξεπλένουμε και
στεγνώνουμε. Καθαρίζουμε όλη την
περιοχή με την αποστειρωμένη πετσέτα.
Αφήνουμε την περιοχή να στεγνώσει στον
αέρα.

Βήμα 2. Βγάζουμε  το προστατευτικό
κάλυμμα από το κάτω μισό του
αυτοκόλλητου. Είναι πιο εύκολο να
αφήσουμε το πάνω μισό καλυμμένο μέχρι
να κολλήσει σταθερά το κάτω μισό. Σε ένα
ζωηρό αγόρι είναι προτιμότερο να
εφαρμοστεί ο σάκος πρώτα στην περιοχή
των γεννητικών οργάνων και μετά να
αποκολληθεί το αυτοκόλλητο από το
προστατευτικό κάλυμμα.

Βήμα 3. Κατά την επικόλληση του
αυτοκόλλητου ξεκινάμε από την περιοχή
μεταξύ πρωκτού και όσχεου και
πηγαίνουμε προς τα πάνω.
Βεβαιωνόμαστε ότι η περιοχή είναι
εντελώς στεγνή για τη σωστή επικόλληση
του αποστειρωμένου σάκου συλλογής των
ούρων.

Βήμα 4. Πιέζουμε σταθερά το
αυτοκόλλητο ώστε να αποφύγουμε τις
πτυχές. Ολοκληρώνουμε την εφαρμογή
του αυτοκόλλητου σάκου με τέτοιο τρόπο
ώστε να επικολληθεί γύρω από τα
γεννητικά όργανα του αγοριού.



Γ/ Εφαρμογή του αποστειρωμένου τολυπίου για τη συλλογή των ούρων

Πλένουμε σχολαστικά και επιμελώς την περιγεννητική περιοχή με1.

αντισηπτικό σαπούνι και νερό και στεγνώνουμε στον αέρα. Δεν

χρησιμοποιούμε κρέμες και πούδρες πάνω στην περιοχή.

Τοποθετούμε το αποστειρωμένο τολύπιο (pad) μέσα στην πάνα μιας2.

χρήσης which has been put on inside out (με την πλαστική πλευρά

δίπλα στο δέρμα). Τοποθετούμε το τολύπιο προσεκτικά μπροστά από

τη περιγεννητική περιοχή του βρέφους.

Ελέγχουμε κάθε 10 λεπτά, μέχρι να βραχεί το τολύπιο και έπειτα το3.

απομακρύνουμε ( αν έχει κόπρανα αρχίζουμε τη διαδικασία από την

αρχή).

Τοποθετούμε το τολύπιο κάτω με την υγρή πλευρά προς τα πάνω.4.

Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας.5.

Παίρνουμε σύριγγα των 2.5 ή των 5 ml και τοποθετούμε το μπεκ της6.

πάνω στο υγρό τολύπιο. Τραβάμε ελαφρά το έμβολο προς τα πίσω και

βλέπουμε τα ούρα αργά να εισέρχονται στη σύριγγα.

 Κρατάμε το μπεκ της σύριγγας πάνω από έναν αποστειρωμένο7.

περιέκτη και μεταφέρουμε τα ούρα εντός του δοχείου.

Επαναλαμβάνουμε τα στάδια 6 και 7 αρκετές φορές ώστε να λάβουμε

επαρκή ποσότητα ούρων.

 Κλείνουμε τον περιέκτη και αποστέλλουμε το δείγμα ούρων στο8.

εργαστήριο εντός της ημέρας.

Δ/ Πρωτόκολλο συλλογής ούρων με καθετηριασμό της κύστης

Υλικό:

Αποστειρωμένα γάντια

Αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο



Διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης 10%

Αποστειρωμένες γάζες και τολύπια

Λαβίδα

Αποστειρωμένο ενέσιμο ύδωρ (συνήθως 5-10 cc)

Ουροκαθετήρας Foley

Σύριγγα μιας χρήσεως 10 cc

Λιπαντική ουσία (αλοιφή gel με υδατική βάση ή αλοιφή ξυλοκαίνης

Αποστειρωμένος περιέκτης

Διαδικασία:

Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα υλικά

Εξηγούμε τη διαδικασία στο παιδί και τους γονείς

Βοηθάμε τον ασθενή να πάρει ύπτια θέση με τα πόδια ανοιχτά

Ανοίγουμε το αποστειρωμένο υλικό και τον ουροκαθετήρα

Προετοιμάζουμε το αποστειρωμένο πεδίο και φοράμε τα

αποστειρωμένα γάντια

Ελέγχουμε το μπαλόνι του καθετήρα για σωστή λειτουργία

Καλύπτουμε προσεκτικά το ακραίο τμήμα (2-5 cm) του καθετήρα με

λιπαντική ουσία

Εφαρμόζουμε το αποστειρωμένο πεδίο

Σε κορίτσι, διαχωρίζουμε τα εξωτερικά χείλη του αιδοίου

χρησιμοποιώντας το άλλο χέρι. Σε αγόρι, κρατάμε το πέος με το άλλο

χέρι. Διατηρούμε τη θέση με το χέρι μας μέχρι να φουσκώσουμε το

μπαλόνι

Χρησιμοποιούμε το κύριο χέρι για να χειριστούμε τη λαβίδα και για την

αντισηψία της περι-ουρηθρικής περιοχής με το αντισηπτικό διάλυμα.

Καθαρίζουμε από μπροστά προς τα πίσω, από μέσα προς τα έξω, με

ένα σκούπισμα για κάθε γάζα ή τολύπιο το οποίο απορρίπτεται μακριά



από το αποστειρωμένο πεδίο

Κρατάμε τον καθετήρα με το κύριο χέρι και προσέχουμε ώστε το άκρο

του καθετήρα να διατηρείται αποστειρωμένο

Σε αγόρι ανασηκώνουμε το πέος σε κάθετη θέση ως προς το σώμα του

ασθενή και εφαρμόζουμε ελαφριά έλξη προς τα πάνω (με το άλλο χέρι)

Αποκαλύπτουμε με ελαφρά πίεση το άνοιγμα της ουρήθρας και

εισάγουμε τον καθετήρα μέχρι να λάβουμε πίσω ποσότητα ούρων

Φουσκώνουμε το μπαλόνι αν ο καθετήρας παραμείνει με

αποστειρωμένο ενέσιμο ύδωρ

Τραβάμε με προσοχή τον καθετήρα μέχρι το μπαλόνι να σφηνωθεί

στον αυχένα της κύστης

Λαμβάνουμε δείγμα ούρων από το ελεύθερο άκρο του καθετήρα μέσα

στον αποστειρωμένο περιέκτη

Ε/ Πρωτόκολλο συλλογής ούρων σε μεγαλύτερα παιδιά

Αν το παιδί είναι συνεργάσιμο και εκπαιδευμένο να κάνει χρήση

τουαλέτας η συλλογή δείγματος ούρων λαμβάνεται στο μέσο της ούρησης

κατευθείαν σε αποστειρωμένο δοχείο/περιέκτη.  Προηγείται σχολαστικός κι

επιμελής καθαρισμός των έξω γεννητικών οργάνων με αντισηπτικό σαπούνι

και άφθονο νερό και στέγνωμα στον αέρα. Η μέθοδος αυτή είναι περισσότερο

εύκολη για τα αγόρια.
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